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Milí žáci a žákyně, 

Vážení rodiče, 

 

vítáme Vás v novém školním roce 

2022/2023. Náš pedagogický sbor 

obohatí noví pedagogové: Bc. Gabriela 

Sabolová, Mgr. Petra Hermanová, obě 

učitelky na 1. stupeň. Bc. Kateřina 

Zápotocká bude učit výchovu ke 

zdraví a tělesnou výchovu. Do skupiny 

asistentek jsme přijali paní Lenku 

Dvořákovou, Evu Hyklovou, Zuzanu 

Kočí a Ing. Luciu Motýľovou – 

Brtáňovou, DiS.  

Přivítáme prvňáčky a nové žáky, kteří 

k nám přestoupili z jiných škol. 

V letošním školním roce se zaměříme 

na sport a pohybové dovednosti žáků. 

Projektové dny pod názvem „Děti 

sportují“ přinesou rozšíření znalostí a 

dovedností. Umožní nová setkání. 

Věříme, že děti zocelí své tělo i ducha. 

Velké přestávky budou probíhat na 

hřišti, aby došlo k výměně vzduchu ve 

třídách. Budeme využívat k výuce 

venkovní prostory a učebnu na 

zahradě. Prosíme přizpůsobte tomu 

své oblečení. 

 

 

Plán na září 2022: 

1. září:  

 zahájení školního roku od 8:15 

do 9:00 hodin: 

1. stupeň, 9. tř. – velké hřiště 

od 8:30 hodin 

6. - 8. třídy – malé hřiště 

od 8:15 hodin 

 prvňáčci – třídní schůzky po 

uvítání 

 oběd: 11:00 – 13:00 hodin 

 školní družina od 6:30 do 18:00 

hodin 
 

2. září: 

 1. až 4. vyuč. hodina: třídnické 

práce, třídnická hodina, konec 

vyučování v 11:55 hodin 

 prvňáčci mají svůj program  

 oběd: do 14:15 hodin 
 

5. září: 

 výuka podle rozvrhu 

 adaptační kurz pro žáky 

6. ročníku (do 7. září, vede 

metodička prevence Mgr. Bc. 

Jindra Janušková) 

 17:00 schůzka zástupců tříd 

výboru SPŠM 
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6. září: 

 výuka včetně odpoledního 

vyučování 

 

7. září: 

 6:00 přihlašování na kroužky 

        (přes web školy) 

8. září: 

 12:00 ukončení přihlašování na 

kroužky 

 

12. září: 

 17:30 – třídní schůzky ve 2. – 5. 

ročníku 

 18:00 – třídní schůzka v 6. A 

 18:10 – třídní schůzka v 6. B 

 18:20 – třídní schůzka v 6. C 

 18:30 – třídní schůzky v 7. – 9. 

ročníku 

 začínají kroužky 

 

Na třídních schůzkách se bude 

vybírat příspěvek na SPŠM 500 Kč 

na dítě nebo 420 Kč (žáci, kteří 

byli ve škole v přírodě). 

 

19. září: 

 8:30 hodin – 9. ročník, přihlašo-

vání na závěrečné práce 

 

23. září: 

 Mendelánkování, program pro 

děti z mateřských škol 

 volby, ukončení vyučování 

ve 12:30 hodin (třídy, které 

mají v rozvrhu 4 vyučovací 

hodiny, končí v 11:55 hodin) 

 

26. a 27. září: 

 projektové dny Děti sportují  

 

Informace školní družiny 

Ranní družina (6:30 – 7:45 hodin) 

bude žáky přijímat bočním vchodem. 

Též koncová družina (od 17:00 do 

18:00 hodin) bude fungovat v bočním 

křídle školy. Děti ze školní družiny 

chodí každý den na vycházku. Prosíme 

rodiče o vhodné oblečení. 

Ve školní družině jsou volná místa pro 

děti ze 4. ročníku. Žádosti posílejte 

vedoucí ŠD: 

e-mail: fingrovaj@zsmendelova.cz 

Děti budou zařazeny po přihlášení 

žáků 1. – 3. tříd. 

 
 

Informace školní jídelny 

 

Měníme finanční normativ na nákup 

potravin. Cena oběda se zvýší 

následovně: 

1. stupeň (7 - 10 let) 36,- Kč 

2. stupeň (11 - 14 let) 38,- Kč 

3. stupeň (15 a víc) 41,- Kč 

cizí strávníci 90,- Kč 

Prosíme rodiče, kteří platí svým 

dětem stravné přes inkaso, aby zvedli 

limit (mají-li ho v bance stanoven). 

Měsíční platba bude: 

792,- Kč pro 1. stupeň 

836,- Kč pro 2. stupeň 

902,- Kč pro 3. stupeň 
 

Na tyto částky mohou opravit své 

trvalé příkazy i ti rodiče, kteří platí 

touto formou. 
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